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Os dias de paisagens congelantes da última semana agora cobram seu 
preço, principalmente com prejuízos em plantações de uva, pêssego, 
ameixa, trigo, hortifrutis e pastagens. Embora sabendo que as perdas 
são inevitáveis, apenas nas próximas semanas se terá a real noção do 
tamanho do rombo nas contas dos produtores rurais.

Além das uvas precoces, pomares de pêssego e ameixa foram os mais atingidos
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Francesca Casagrande 
Luchese, advogada, 
OAB/RS 75.584

A PANDEMIA E AS
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
PARA OS APOSENTADOS

A pandemia trouxe mudanças para a 
vida cotidiana de todos, com impactos de 
diversas magnitudes. Para os segurados da 
previdência social, as agências do INSS fe-
chadas e a digitalização dos serviços resultou 
em algumas facilidades – ante a possibilidade 
de acessar todos os serviços por telefone ou 
pela internet – e também dificuldades, eis 
que nem todos estão habituados ao mundo 
digital.

A situação tem possibilitado, por exem-
plo, a percepção do benefício de auxílio-
doença sem a realização de perícia médica, 
entrega de documentos via “drive trhu” e, a 
partir de agora, a prova de vida digital.

A prova de vida é um procedimento 
obrigatório para os segurados do INSS que 
recebem seu benefício por meio de conta 
corrente, conta poupança ou cartão magné-
tico. Anualmente os segurados devem com-
provar que estão vivos, como forma de dar 
mais segurança ao próprio cidadão e ao Esta-
do, evitando fraudes e pagamentos indevidos 
de benefícios. A comprovação costuma ser 
feita no próprio banco onde o segurado rece-
be seu benefício, mas em razão da pandemia 
essa exigência está suspensa desde março.

No dia 20 de agosto o INSS iniciou o 
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projeto piloto de prova de vida por biome-
tria facial. Participarão 500 mil beneficiários 
de todo o país, sendo que os primeiros con-
tatos com esses segurados já começaram a 
ser realizados por meio de mensagens en-
viadas por SMS, central 135 e e-mail.

Não será necessário comparecer a ne-
nhuma agência: o INSS utilizará a base de 
dados do Departamento Nacional de Trân-
sito e do Tribunal Superior Eleitoral para a 
conferência dos dados. Logo, inicialmente 
serão contatados os segurados que possuem 
carteira de motorista e título de eleitor.

A prova de vida digital será feita por 
reconhecimento facial, com o uso da câ-
mera do celular do cidadão, por meio do 
aplicativo do Meu INSS e do aplicativo do 
Governo Digital (Meu gov.br) que vai indi-
car se, de fato, trata-se da pessoa cujo CPF 
foi informado no cadastramento do INSS.

É importante destacar que, como se 
trata de um projeto piloto, o ícone para a 
prova de vida digital estará disponível no 
aplicativo do Meu INSS apenas para os be-
neficiários selecionados e não para todos. 
Dessa forma, quem receber contato do 
INSS para participar do projeto terá acesso 
exclusivo ao serviço.

A Receita Federal publicou no dia 23 de 
agosto, no Diário Oficial da União, as nor-
mas para declaração do Imposto Territorial 
Rural (ITR) em 2020. Este ano, a Receita es-
pera receber 5,9 milhões de documentos. O 
prazo para entrega das declarações vai de 17 
de agosto a 30 de setembro. Em 2019, foram 
entregues 5,79 milhões de declarações. Os 
documentos poderão ser apresentados eletro-
nicamente no Programa ITR 2020, disponível 

para download no Receitanet ou 
arquivados em um pendrive, que 
deve ser entregue em uma unida-
de da Receita Federal.

Assim como foi em 2019, não 
será obrigatória a apresentação do 
número de inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) para fins 
de exclusão de áreas não-tributá-
veis da área total do imóvel.

Foto: Marlove Perin

ITR precisa ser entregue até o dia 30 de setembro
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Quem precisa declarar?
• Pessoa física ou jurídica 

proprietária, titular do domínio 
útil ou possuidora a qualquer títu-
lo da terra;

• Ocupantes de condomí-

nios rurais, quando o imóvel per-
tence a mais de um contribuinte 
seja por contrato, decisão judicial 
ou doação recebida em comum;

• Um dos donos da terra, 
quando mais de uma pessoa for 

possuidora do imóvel;
• Pessoa física ou jurídica 

que, entre 1º de janeiro de 2020 
e 17 de agosto de 2020, tenha per-
dido a posse do imóvel rural ou o 
direito de propriedade;

• Pessoa jurídica que tenha 
recebido um imóvel rural fruto 
de desapropriação, transferência 
ou incorporação no período de 1º 
de janeiro de 2020 e 30 de agosto 
de 2020;

• O inventariante de imóvel 
pertencente a espólio, enquanto 
não ultimada a partilha; ou se este 
não tiver sido nomeado, o cônju-
ge meeiro, o companheiro ou o 
sucessor a qualquer título.

Quais são os documentos 
a serem apresentados?
• Documento de Informação 

e Atualização Cadastral do Im-
posto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural (Diac), que contém 
as informações correspondentes a 
cada imóvel rural e a seu titular;

• Documento de Informa-
ção e Apuração do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural 
(Diat), que contém as demais in-
formações necessárias à apuração 

do valor do imposto correspon-
dente a cada imóvel rural;

• Ato Declaratório Ambien-
tal (ADA), que deve ser apresen-
tado ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) a 
fim de se excluir da apuração as 
áreas não-tributáveis da área total 
do imóvel rural;

• Caso o contribuinte já pos-
sua número de inscrição do Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), 
esse número deve ser informado 
na declaração do ITR.

Como entregar?
• É possível entregar a de-

claração pelo próprio Programa 
ITR 2020 ou pelo programa Re-
ceitanet, também disponível para 
download no site da Receita Fe-
deral;

• Caso prefira ir a uma uni-
dade da Receita Federal, o con-
tribuinte deve guardar o arquivo 
de declaração do ITR, gerado no 
Programa ITR 2020, em um pen-
drive ou outro tipo de mídia com 
entrada USB e entregar o objeto.

Como posso pagar o ITR?

• Em cota única até dia 30 de 
setembro de 2020 (impostos com 
valor inferior a R$100 só podem 
ser pagos em cota única);

• Em quatro parcelas iguais, 
cujo primeiro vencimento será 
em 30 de setembro de 2020 e 
os seguintes no último dia útil 
de cada mês, acrescidas de juros 
equivalentes à taxa referencial 
Selic (as parcelas não podem ter 
valor inferior a R$50).

Em caso de perda do prazo 
estipulado para entrega da de-
claração do ITR, o contribuinte 
pode apresentar o documento 
pelos mesmos meios de entrega, 
sejam eles eletrônicos ou presen-
ciais. Porém, é importante lem-
brar que a multa por atraso come-
ça a ser calculada a partir do dia 
1º de outubro. A multa equivale a 
1% do valor total do imposto devi-
do por mês-calendário de atraso. 
Lembre-se de imprimir e guardar 
o recibo da declaração do ITR, 
caso ele seja apresentado eletro-
nicamente. Se a entrega for feita 
de forma presencial, é necessário 
exigir uma impressão do recibo 
do servidor responsável da Recei-
ta Federal.

Contribuintes devem entregar a declaração
do IRT 2020 até o dia 30 de setembro
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Embrapa Uva e Vinho
comemora 45 anos
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Ocorre nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, a 
cerimônia de aniversário dos 45 anos da Embrapa 
Uva e Vinho. O evento terá início às 15h30min e 
será transmitido no Canal da Embrapa no You-
Tube. A atividade contará com a participação do 
presidente da Embrapa, Celso Morretiti. 

Além da cerimônia, o aniversário será mar-
cado pelo lançamento de uma série de palestras 
técnicas e institucionais, abordando temas im-
portantes da viticultura e da floricultura de clima 
temperado, que serão divulgadas no Embrapa no 
YouTube.
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O Rio Grande do Sul ama-
nheceu, na última semana, com 
temperaturas extremamente bai-
xas e negativas em alguns muni-
cípios. Os dias de paisagens con-
gelantes agora cobram seu preço, 
principalmente, com prejuízos 
em plantações de uva, pêssego, 
nectarina, trigo, hortifrutis e pas-
tagens. Embora já sabendo que as 
perdas são inevitáveis, apenas nas 
próximas semanas se terá a real 
noção do tamanho do rombo nas 
contas dos produtores rurais.

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Agricultores 
Familiares de Caxias do Sul, Ru-
dimar Menegotto, diz que foi pro-
curado por muitos agricultores de 
Caxias, na última sexta-feira, 21, 
com relatos de estragos provoca-
dos pela geada. O impacto maior 

Onda de frio espalha prejuízos 
por diversas regiões do Estado

Foto: Marlove Perin

Agricultores apontam geada como uma das mais fortes dos últimos anos. Pomares de pêssego
e ameixa, além de plantações de uvas precoces, foram os mais atingidos

Você acredita que é assim, cobertas de gelo, 
que plantas como pessegueiro e ameixeira são 
protegidas dos danos da geada?

 A técnica de aspersão de água é usada por vários fruticultores de 
Santa Catarina para proteger as plantas. Nesta época, muitas fruteiras de 
caroço já estão em floração ou apresentam pequenos frutos.

 Na iminência de geada, a recomendação é fazer o controle por 
irrigação, no caso de a temperatura baixar de 0°C. Isso porque as perdas 
ocorrem com temperaturas abaixo de -1,5°C.

Estimativas iniciais apontam 
que até 30% da safra de trigo pode 
ter sido perdida em razão do frio 
intenso e da ampla geada em 
áreas de baixadas da região No-
roeste. Há relatos de produtores 
de que foi a pior geada tardia dos 
últimos 30 anos e de perdas quase 
totais em algumas lavouras de tri-
go e, de quebra, ainda nas culturas 
de milho, canola e aveia. A Ema-
ter está realizando o levantamento 
das perdas. Conforme o técnico 
agrícola Leornardo Rusctick, nas 
primeiras avaliações a campo foi 
constatado que os prejuízos são 
bastante variáveis. Em algumas 
lavouras eles podem ser totais, en-
quanto em outras serão mínimos.

A maioria dos produtores 
conta com a cobertura do seguro 
agrícola para a quitação do finan-

foi nos pomares de pêssego, 
ameixa e nectarina, espécies com 
brotação mais precoce, acelerada 
pelo calor de julho. Mas o repre-
sentante dos produtores rurais diz 
que há relatos, até mesmo, de hor-
taliças protegidas, que foram atin-
gidas em função das proporções 
do fenômeno. “A geada foi muito 
intensa em várias localidades. Foi 
a maior do ano, sem dúvida, e, tal-
vez, dos últimos anos em alguns 
locais”, aponta Rudimar.

Videiras mais precoces tam-
bém foram atingidas. A proprie-
dade do agricultor Ricardo De 
Mari, em Monte Belo do Sul, 
sofreu perdas na variedade Char-
donnay, danificada pela geada. Ri-
cardo deposita agora sua esperan-
ça nas variedades que ainda não 
brotaram.

Uvas Chardonnay em 
brotação queimadas 
pela geada

Pomares de pêssego e ameixa congelados

Foto: Carlos Roani / Divulgação

Foto: Carlos Roani / Divulgação

Foto: Gustavo De Toni / Divulgação

Pêssegos em formação queimados pelo gelo

Perdas nas lavouras de trigo
ciamento junto aos agentes finan-
ceiros. Para acionar o seguro, 
porém, é preciso comprovar com 
laudo técnico que, por causa das 
perdas, não será possível cobrir os 
custos de produção.

Rustick orienta os produto-
res a seguirem as recomendações 
técnicas e continuar com os tra-
tos culturais adequados onde as 
perdas não comprometeram a 
produção. “Os produtores estão 
preocupados porque as lavouras 
tinham um potencial muito bom. 
Um dos melhores desenvolvimen-
tos da cultura dos últimos anos. 
Mas não dá para se desesperar. Já 
estamos fazendo o levantamento 
e os dados dos estragos serão con-
solidados em uma semana. Mas 
não podemos dizer que está tudo 
perdido”, destaca Rustick.

Foto: Divulgação

Pessegueiros congelados
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Pe. Luiz Antonio Mascarello,
Pároco e Reitor da Paróquia/
Santuário Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia

VOCAÇÕES 
E MISSÃO

O mês de agosto serve para re-
zar, refletir e aprofundar as principais 
vocações dentro da Igreja. E Deus 
chama a cada um à vida e à santida-
de. Cada ser humano recebe uma 
missão e tem alguma coisa que faz 
tão bem que ninguém pode fazer tão 
bem como ele, e Deus espera uma 
resposta. Se a pessoa contribui com 
seu dom, com seu talento, o mundo 
fica melhor e mais organizado. Deus 
nos convoca hoje para levar adiante 
Seu projeto, que é o Reino de Deus 
e sua justiça. O mais será dado de 
acréscimo.

No 1º domingo de agosto nós 
lembramos os serviços dos padres na 
Igreja. Se eles trabalharem de acordo 
com o projeto, irão ajudar muitos na 
sua santificação e felicidade. Por isso, 
rezamos para que os padres levem 
adiante o Reino de Deus com cora-
gem. Que eles cumpram sua missão 
com Jesus Cristo, para o nosso povo.

No 2º domingo é o dia dos pais 
e dos casados. Eles são os especialis-
tas no amor. O matrimônio é o sa-
cramento do amor. O amor move o 
mundo. Que nossos casais cumpram 
sua missão e vivam intensamente o 
amor e suas obrigações familiares. 
Uma família bem constituída é uma 
verdadeira Igreja, Igreja doméstica. 
Missão maravilhosa que Deus con-
fiou aos casados. Porque são as fa-

Enquanto a pecuária gaúcha 
comemora a recente conquista 
do Estado ser reconhecido como 
zona livre de vacinação contra a 
febre aftosa, através da Instrução 
Normativa (IN) 52, assinada pela 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, a Emater/RS-Ascar re-
forçou sua atuação em Defesa 
Sanitária Animal, oficializada 
como nova atividade no Plano 
de Trabalho da Instituição com 
o Governo do Estado, através da 
Secretaria Estadual de Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seadpr).

mílias que passam os valores da vida 
para diante.

No 3º domingo lembramos os 
religiosos, os consagrados, que fazem 
votos de castidade, obediência e po-
breza. Alguns fazem um quarto voto. 
Nós, passionistas, que trabalhamos no 
Santuário, o voto de fazer memória da 
Paixão de Jesus Cristo, como prova do 
amor de Deus para com a humani-
dade. Os religiosos, os consagrados, 
devem ser testemunhas e sinais do 
Reino, vivendo o batismo e sendo 
“profissionais” desse Reino.

No 4º domingo lembramos os 
cristãos engajados nas pastorais da 
Igreja, de modo particular os cate-
quistas, que são a boca da comunida-
de, para ensinar e comunicar a men-
sagem do Evangelho. Os Catequistas 
são realmente muito importantes, 
porque passam a ideia de Igreja para 
as crianças, adolescentes e jovens.

Enfim, todos os que trabalham 
para a Igreja são muito importantes. 
Damos importância aos ministros da 
Sagrada Comunhão, mas os outros 
também são importantes e fazem 
coisas maravilhosas, ajudando os po-
bres, cantando na Igreja, preparando 
a liturgia, limpando, dando su-ges-
tões. Que Deus dê a todos a graça de 
contribuir para o bem do mundo e 
para uma reta organização da socie-
dade.

O objetivo desse Mês Vocacio-
nal é nos levar a uma conscientização 
maior: descobrir a nossa vocação; o 
nosso caminho do amor e do serviço; 
da felicidade e da santidade.

Livre da vacina contra aftosa, RS 
mantém ações de defesa sanitária

Foto: Cora Luciane da Silveira

Pecuária gaúcha foi reconhecida como zona livre de vacinação contra a febre aftosa

Como um dos pilares da De-
fesa Sanitária Animal é a educa-
ção sanitária, a Emater/RS-Ascar, 
responsável pela prestação de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural e Social (Aters) aos produ-
tores rurais, mantém ações que 
reforçam junto aos produtores 
as obrigações sanitárias que pre-
cisam ser cumpridas junto às Ins-
petorias de Defesa Agropecuária. 
“Toda construção dessa atividade 
e suas metas foi feita em conjun-
to com a Seapdr para contribuir 
com a retirada da vacina da febre 
aftosa do RS. Das quatro metas 

que envolve essa educação, duas 
têm com função o monitoramen-
to e a conscientização para a re-
tirada da vacina”, explica Thaís 
Michael, extensionista e médica 
veterinária da Emater/RS-Ascar, 
que acompanha esse processo.

No caso do monitoramento, 
o Programa Sentinela, ou Proje-
to Fronteira, desenvolvido desde 
2019 em 59 municípios limítro-
fes com o Uruguai e a Argentina 
e que abrange ações junto a cinco 
mil produtores, cabe à Emater/
RS-Ascar conscientizar em re-
lação dos cuidados com a posse 
dos animais e, assim, garantir a 
segurança e a sanidade do reba-
nho gaúcho.

A outra meta tem relação 
com as obrigações sanitárias de 
11 mil produtores rurais. “Prin-
cipalmente agora, com a retirada 
da vacina contra a febre aftosa 
(até o semestre passado a vacina-
ção era uma obrigação), devemos 
triplicar os cuidados e nos man-
termos atentos à doença, expli-
cando aos produtores que, sem-
pre que identificarem sintomas 
suspeitos, os casos devem ser 
notificados junto às inspetorias, 
destaca Thaís.

“A Defesa Sanitária Animal 
é um dos focos da Seapdr e a 
Emater se encaixa na Extensão 
Rural e Social e de educação, 
orientando os produtores des-
de questões de sanidade animal, 
como de saúde pública, que en-
volve doenças que podem passar 
dos animais para as pessoas”, ob-
serva Thaís.
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Em função das variações cli-
máticas (primeiro estiagem, de-
pois excesso de chuvas com en-
chente, geada, granizo, variação 
brusca na temperatura), os citros 
floresceram diversas vezes, apre-
sentando, desde flores e frutos 
pequenos em desenvolvimento, 
até frutos por colher. De acor-
do com o Informativo Conjun-
tural produzido pela  Emater/
RS-Ascar, tal variação de estágios 
dificulta os tratos culturais e os 
tratamentos adequados. Embo-
ra possa propiciar oportunidade 
de colheita de frutos temporões 
com preços muito bons, isso só 
será confirmado mais adiante. 
Essa variação de tempo causou 
amadurecimento desuniforme 
dos frutos, dificultando também 
a colheita.

Já está praticamente encerra-
da, no Vale do Caí, a colheita das 
frutas cítricas de ciclo precoce a 
médio, como as cultivares de ber-
gamotas do grupo das Satsumas, 
variedades Caí e Poncã, e as culti-
vares de laranja Shamouti, Seleta, 
Céu Precoce e Umbigo Bahia. 
Ao mesmo tempo, é incrementa-
da, cada vez mais, a colheita das 
cultivares tardias, como bergamo-
tas Pareci, Montenegrina, Tangor 
Murcott e laranjas Valência, Céu 
Tardia e Umbigo Monte Parna-
so. Além disso, está em conti-
nuidade a colheita da lima ácida 
Tahiti (limãozinho verde), que 
ocorre praticamente o ano todo. 
A colheita da bergamota Poncã já 
atinge 98% dos pomares, com a 
maior área na região.

Culturas de Inverno
Após a onda de calor dos 

primeiros dez dias de agosto, a 
entrada de uma frente fria ocasio-
nou tempo encoberto e chuvas 

É no movimento
que sua vida ganha 
mais saúde! 

Programação e 
planejamento 
de treinos, 
vantagens e 
desvantagens de 
quando, onde e 
como correr, e 
também calcular 
e quantificar 
a intensidade 
do exercício 
direcionado para 
a corrida.

SUELEN SPADARI
CREF 021851 G/RS

(54) 9 9147 0976

Aprenda a correr com a 

Spadari Running

Citros apresentam diferentes estágios 
devido às variações climáticas no RS

com volumes variados no Esta-
do. A massa de ar frio promoveu 
queda de temperatura, com for-
mação de geada em algumas lo-
calidades.  E o desenvolvimento 
do trigo segue com 3% em enchi-
mento de grãos, 19% em floração 
e 78% ainda em germinação e de-
senvolvimento vegetativo.

Na região de Santa Rosa, 
teve início a colheita das lavouras 
de canola implantadas no cedo. 
Há preocupação por parte dos 
produtores com o frio intenso da 
última semana, pois os cultivos, 
na sua grande maioria, estão em 
fases extremamente suscetíveis à 
exposição de geadas. 

Culturas de Verão
O período se caracterizou 

pela aquisição de insumos, pre-
paro de solo, busca por crédito 
rural e início de plantios para a 
nova safra das culturas de verão. 
A regularidade das chuvas, des-
de o final de maio, tem sido im-
portante para a recuperação dos 
mananciais e para o bom desen-
volvimento da adubação verde, 
principalmente com aveia e aze-
vém, que preparam as condições 
para a implantação da nova safra 
de verão 2020/2021. 

Na região de Santa Rosa, os 
produtores de soja continuam en-
caminhando projetos de custeio 
pelo novo Plano Safra 2020/2021 
e amostras de solo para análi-
se laboratorial. Muitos já estão 
com as verbas do financiamento 
liberadas, adquirindo sementes e 
fertilizantes. A constante elevação 
dos preços dos insumos tende a 
elevar o custo de produção, o que 
preocupa os produtores. Dian-
te da tendência de preços mais 
elevados, nota-se um movimen-
to de abertura de novas áreas de 

cultivo que demandam correção 
de acidez e fertilidade, manejo 
que muitos produtores executam 
com recursos próprios. 

Nas regiões de Frederico 
Westphalen, Santa Maria, Bagé 
e Porto Alegre, a safra de milho 
2020-2021 avança. Na de Fre-
derico Westphalen, em áreas na 
costa do rio Uruguai, já há lavou-
ras em germinação e desenvol-
vimento vegetativo. Nas demais 
áreas que receberão plantios, os 
produtores realizam dessecação 
e tombamento das plantas de co-
bertura. A área projetada para a 
atual safra deve superar a da an-
terior, devido aos bons preços e 
à boa relação de compra de in-
sumos realizada em fevereiro e 
março, quando o preço dos mes-
mos correspondia a uma menor 
quantidade de sacos de milho.

No Vale do Caí, já está 
praticamente encerrada a 
colheita das frutas cítricas 
de ciclo precoce a médio, 
como as bergamotas 
do grupo das Satsumas, 
variedades Caí e Poncã, 
e as cultivares de laranja 
Shamouti, Seleta, Céu 
Precoce e Umbigo Bahia
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A partir deste inverno, os vi-
ticultores da região contam com 
uma nova ajuda para o cultivo da 
videira: o Boletim Agrometeoro-
lógico da Serra Gaúcha. 

A publicação será elaborada 
por especialistas da Embrapa Uva 
e Vinho e da Secretaria Estadual 
da Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural do Rio Grande 
do Sul e ficará disponível gratuita-
mente nas páginas das duas Insti-
tuições.

Segundo a agrometeorologis-
ta Amanda Heemann Junges, pes-
quisadora da Secretaria da Agri-
cultura, o Boletim irá apresentar 
uma breve análise das condições 
meteorológicas ocorridas nos dois 

A startup israelense Tevel 
Aerobotics Technologies já con-
ta com uma frota de drones au-
tônomos para colher frutas com 
cuidado e rapidez, mitigando a 
escassez e custos de mão de obra, 
bem como danos aos produtos. A 
empresa afirma ter criado um mo-
delo que pode fazer o trabalho de 
colheita de frutas como abacates, 
mangas, laranjas e maçãs.

Segundo o fundador e CEO 
da Tevel, Yaniv Maor, apesar de 
uma crescente necessidade do 
consumo de frutas, a mão-de-o-
bra diminuiu nos Estados Unidos, 
China, Japão e Europa. Por isso, 
grande parte da colheita fica nas 
árvores porque não há gente su-
ficiente para colhê-la quando está 
madura. Maor diz que a frota de 

Lançado Boletim com análise 
metereológica para a cultura 
da videira na Serra Gaúcha

primeiros meses do inverno 2020 
e também um prognóstico climá-
tico para o bimestre agosto-se-
tembro, ambos utilizados para as 
orientações de manejo que estão 
sendo passadas aos produtores. 

“Os produtores não podem 
alterar o clima, mas saber de for-
ma antecipada a previsão do tem-
po e quais os manejos podem ser 
adotados para minimizar os pos-
síveis prejuízos à  produção estão 
entre os objetivos deste nosso es-
forço conjunto”, pontuou Marcos 
Botton, chefe de Transferência 
de Tecnologia  da Embrapa Uva 
e Vinho.

O boletim visa atender, a 
cada estação do ano, às frequentes 

consultas de produtores, técnicos 
e imprensa à área de agromete-
orologia sobre as condições de 
tempo e clima na Serra. Além das 
quatro edições anuais previstas, 
em função da cultura da videira  
ser bastante sensível às condições 
meteorológicas, eventos extremos 
como geadas tardias que afetam 
as brotações, chuvas excessivas 
na época da floração ou na co-
lheita ou a ocorrência de granizo, 
a equipe prevê edições especiais, 
caso estes fenômenos ocorram.

A expectativa é que, futu-
ramente, o Boletim possa ser 
ampliado para outras regiões e 
também outras espécies frutíferas 
cultivadas na região.

Foto: Marlove Perin

Boletim visa atender às 
consultas dos produtores

Drones para
colher frutas?

Foto: Divulgação

Drone fazendo a colheita de maçãs

drones pode ser a solução para 
esse problema, reduzindo os cus-
tos para os agricultores e aumen-
tando a produtividade das safras.

Cada drone da Tevel integra 
visão de inteligência artificial, al-
goritmos de equilíbrio, manobra 
e percepção, juntamente com re-
cursos mecânicos, sensores e um 
processador potente. O equipa-
mento usa uma garra mecânica 
com a extremidade para pegar ra-
pidamente os frutos nas árvores, 
um por um, e colocá-los em uma 
caixa no chão.

“A fruta é colhida com cuida-
do, sem causar danos ou machu-
cados, enquanto outras técnicas 
de colheita mecanizada geralmen-
te não são adequadas para cultu-
ras como morangos, que podem 
ser facilmente esmagados por 
uma mão robotizada”, sustenta.

Movido por motor elétrico, 
o drone tem de 40 a 80 centíme-
tros de diâmetro e é totalmente 
autônomo, necessitando apenas 
de um operador para inspeção. O 
protótipo é capaz de reconhecer 
os tipos de frutas de acordo com 
seu tamanho, cor e maturação. 
Ele pode detectar laranjas e ma-
çãs, e será capaz de colher man-
ga e abacate. Vários modelos de 
garras foram desenvolvidos para 
cada tipo de fruta e para outras 
tarefas, como poda e desbaste em 
pomares e estufas.

Existem concorrentes para 
colheita robotizada de frutas, mas 
eles geralmente oferecem robôs 
terrestres, que são muito grandes 
para pomares estreitos ou inefi-
cientes para árvores mais altas.
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Na data em que completa o 
primeiro ano do novo centenário, 
o Clube Esportivo Bento Gonçal-
ves receberá um importante regis-
tro histórico e documental de sua 
trajetória: no centro do gramado 
do estádio Montanha dos Vinhe-
dos, a bola dará lugar à obra ‘Um 
século alviazul’. Idealizado pelos 
jornalistas Alceu Salvi Souto e Fa-
biano Mazzotti, o livro será lança-
do por meio de uma transmissão 
online no próximo dia 28 de agos-
to, às 20h – convidando a torcida 
alviazul e os apaixonados pelo 
futebol gaúcho a prestigiarem a 
entrega do resultado de dois anos 
de pesquisa.

Para tal, os organizadores 
da obra terão a difícil missão de 
condensar 328 páginas, 606 foto-
grafias e inúmeros fatos ao longo 
dos 100 anos de história do clube 
em uma live prevista para durar 
50 minutos – veiculada pelos per-
fis do autor Fabiano Mazzotti (fa-
biano.mazzotti) e oficial do Clube 
Esportivo (ClubeEsportivo), am-
bos na rede social Facebook.

Nela, serão apresentados os 
principais pontos do livro, deta-
lhadas as etapas de produção da 
obra e enaltecidos os personagens 
dessa trajetória secular. “Foi uma 
caminhada de descobertas, acom-
panhada por um sentimento de 

Livro conta a história centenária
do Clube Esportivo Bento Gonçalves
Obra “Um século alviazul” será apresentada ao público pelos autores Alceu Salvi Souto e Fabiano 
Mazzotti, no dia 28 de agosto, por meio de transmissão virtual na rede social Facebook

Jornalista Fabiano Mazzotti fará a apresentação do livro

Foto: Idovino Merlo

DADOS DO LIVRO
Formato: 24cm x 28cm
Páginas: 328
Capa: dura | Miolo: couchê fosco 150gr
Preço:
R$ 70,00 (preço promocional de lançamento para 
os 400 primeiros exemplares)
R$ 90,00 (preço normal)

São diversas as curiosidades ao 
longo das páginas do ‘Um século al-
viazul’. Nomes e caras de todos os 
presidentes do Esportivo nesses 100 
anos e os perfis de atletas protagonis-
tas no clube, como Toninho Fronza 
(atleta que mais vezes vestiu a camisa 
do alviazul), Decio Frozi (maior gole-
ador do Clube) e Antônio Rodrigues 
Finho, o Neca (nome do Esportivo 
na calçada da fama da Federação 
Gaúcha de Futebol) figuram entre os 
destaques da produção.

As dificuldades do Clube para 
se manter aberto no final da década 
de 1950 e início da década de 1960 
e as grandes conquistas contra a du-

responsabilidade extrema. A ba-
gagem de informações adquirida 
nessa peregrinação de pesquisa e 
conversas faz eu perceber o Es-
portivo com um olhar diferencia-
do. Não é só um time de futebol. 
É um agente de evolução social 
inserido em um território em 
constante transformação”, conta 
Mazzotti.

Financiado pela Lei de In-
centivo à Cultura do Governo Fe-
deral, o novo protagonista da bi-
blioteca gaúcha de futebol contará 
com links para acessos a áudios 
e vídeos na internet nas páginas 
de sua edição de luxo, elaborada 
com capa dura e impressão toda 
colorida. Uma versão sonora 
acompanha o livro, oferecendo 
acessibilidade de conteúdo a de-
ficientes visuais ou pessoas com 
dificuldade de leitura.

Durante a apresentação, a 
obra será comercializada em ca-
nais digitais que estarão oferecen-
do o produto – os primeiros 400 
exemplares poderão ser adquiri-
dos pelo valor de R$ 70,00; após, 
a obra custará R$ 90,00. O livro 
físico poderá ser adquirido a par-
tir do dia seguinte ao lançamento, 
em livrarias de Bento Gonçalves 
(Aquarela, APP, Dom Quixote e 
Paparazzi), na secretaria do Clube 
Esportivo ou com os autores.

O que o leitor encontrará na obra

Novo estádio do Clube Esportivo. Registro feito no ano de 1994

Foto: Arquivo Histórico Municipal

pla Gre-Nal na década de 1970 tam-
bém fazem parte do rol de atrativos 
– com destaque para o protagonismo 
alviazul no concurso número 1 da Lo-
teria Esportiva, quando venceu o Grê-
mio por 1x0, em 1970, e ninguém fez 
os 13 pontos da aposta, oficializando 
a expressão “zebra” no futebol.

Além disso, o leitor encontrará as 
ilustrações da evolução do distintivo 
do Clube e dezenas de reproduções 
de documentos que conferem legiti-
midade aos diferentes episódios da 
história alviazul descritos no livro. 
Todo o conteúdo é exposto com uma 
cronologia histórica crescente, para 
um fácil entendimento dos fatos.

O que: lançamento do livro Um século alviazul, contando a história centenária do Clube 
Esportivo Bento Gonçalves

Quando: 28 de agosto, às 20 horas

Onde: transmitida pelos perfis no Facebook fabiano.mazzotti e ClubeEsportivo

Venda virtual: www.fabifoto.com.br

Informações: Fabiano Mazzotti: (54) 9 9991 6778 - fabiano@fabifoto.com.brse
rv

iç
o
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Iniciou a emissão do Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) de 
2020. É por meio desse documento que 
se comprova a regularidade do imóvel 
rural no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR), base de dados do gover-
no, gerenciada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Para que o documento seja válido, é 
necessário que a Taxa de Serviços Cadas-
trais esteja quitada, o que pode ser feito na 
rede de atendimento do Banco do Brasil 
até o dia 15 de setembro. De acordo com 
o Incra, o valor é diferenciado conforme 
o tamanho da área. Caso a quitação não 
ocorra até a data limite, haverá cobrança 
de multa e juros.

A solicitação do documento pode 
ser feita por meio de computadores, 
smartphones, tablets, salas da Cidadania 
e unidades municipais de cadastramento. 
A impressão do certificado é inviabilizada 
se as informações fornecidas divergirem 
daquelas constantes no SNCR.

“O interessado deve retificá-las por 
meio da Declaração para Cadastro Rural 
(DCR) e, com isso, o próprio sistema gera 
novo certificado com a Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) e valores atualiza-Foto: Eloana Antinolfi 

Começa a emissão do Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural

dos”, informa o Incra em nota.
É com base nas informações dos cerca 

de 6,54 milhões de imóveis rurais espalha-
dos pelo país, o que abrange, além da titu-
laridade e localização, dados sobre o uso 
do imóvel, que as autoridades ampliam os 
conhecimentos sobre a malha fundiária 
brasileira, de forma a melhor gerenciá-la.

“Sem a apresentação do documento 
em cartório, não há como legalizar trans-
ferências, arrendar, hipotecar, desmem-
brar, remembrar ou realizar a partilha de 
qualquer imóvel rural”, explica o diretor de 
Governança Fundiária do Incra, Humber-
to Maciel.

A emissão eletrônica do CCIR poderá 
ser feita pela internet, a partir de banner 
publicado no site do Incra e ainda na Sala 
da Cidadania Digital. Outra opção é uti-
lizar as plataformas Google Play ou App 
Store para baixar o aplicativo “SNCR-Mo-
bile” em dispositivos móveis.

De acordo com o Incra, quem não tem 
acesso à internet contará com o serviço nas 
salas da Cidadania das superintendências 
regionais do instituto, unidades avançadas 
da autarquia ou em uma Unidade Muni-
cipal de Cadastramento (UMC), instalada 
em parceria com prefeituras.
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Bento Gonçalves passar a contar com mais um 
espaço dedicado a estética e laser. É a Puraderm, 
clínica onde são oferecidos uma extensa gama de 
tratamentos para rejuvenescimento facial e corpo-
ral, realizados pela Dra. Jéssica Cima Fedrigo para 
proporcionar mais simetria, uniformidade e har-
monia à sua pele e à saúde do seu corpo.

Jéssica atua na área há mais de seis anos. Para 
ela, os pacientes procuram por procedimentos pois 
estão querendo melhorar sua autoestima, de forma 
natural. 

Bento ganha novo espaço 
para tratamentos estéticos
Puraderm, novidade a laser para remoção de 
tatuagens, manchas e rejuvenescimento

Puraderm Laser e Estética
Dra. Jéssica Cima Fedrigo - CRM-RS 38049

Rua Senador Joaquim Pedro Salgado Filho,141 - Sala 6  
Cidade Alta - Bento Gonçalves
E-mail: clinicapuraderm@gmail.com
Agende uma consulta pelo WhatsApp: 54 98165-5474

Bento-gonçalvense de coração, pois viveu 
grande parte de sua infância no município, agora 
retorna com uma imagem muito positiva da cidade. 
“Bento cresceu muito e recebe eventos importan-
tes. O clima é agradável, as pessoas são bonitas e 
primam por um serviço de qualidade. Todos esses 
fatores me trouxeram até aqui. Tenho como objeti-
vo cuidar da saúde do cliente. A proposta é que ele 
se sinta único e valorizado. A qualidade no atendi-
mento e nos serviços prestados é minha priorida-
de”, afirma.

Dra. Jéssica Cima Fedrigo

Foto: Divulgação
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Demonstrando que é possí-
vel proceder ao retorno respon-
sável das atividades turísticas, a 
Maria Fumaça de Bento Gon-
çalves recebeu a sanitização Fip 
Onboard, tecnologia que desativa 
a ação de bactérias e vírus, inclusi-
ve o responsável pela transmissão 
da Covid-19, para acolher com se-
gurança os passageiros que farão 
o passeio de trem.

Os vagões passaram pelo 
processo de desinfecção, que é 
feito por meio de nanopartículas 
de uma solução biocida. Elas se 
transformam em um filme pro-
tetor, tornando superfícies e am-
bientes seguros após a aplicação 
por um ciclo de até 72 horas.

A Maria Fumaça está traba-
lhando com a oferta de quatro 
passeios, somente aos sábados 
(9h, 11h, 14h e 16h), com 50% da 
capacidade de lotação e em con-
formidade com todos os protoco-
los de segurança.

O processo de sanitização 
pelo sistema Fip Onboard está 
sendo realizado pela empresa 

As 395 amostras inscritas por 
54 vinícolas de quatro estados bra-
sileiros para participar da 28ª Ava-
liação Nacional de Vinhos - Safra 
2020 começaram a ser coletadas 
na segunda-feira, 24. Durante 10 
dias, técnicos da Embrapa Uva e 
Vinho e da Associação Brasileira 
de Enologia (ABE), entidade pro-
motora do evento, vão percorrer 
o Brasil, passando de vinícola em 
vinícola em mais uma importante 
etapa da maior degustação de vi-
nhos de uma safra do mundo.

Tem amostras que vão per-
correr mais de 3 mil quilômetros 
para chegar a Bento Gonçalves, 
onde serão avaliadas tecnicamen-

ANV 2020: coleta de
amostras iniciaram

Vagões da Maria Fumaça passaram por processo de desinfecção

Foto: Jeferson Soldi

te às cegas por dezenas de enó-
logos brasileiros, como acontece 
todos os anos no Laboratório de 
Análise Sensorial da Embrapa 
Uva e Vinho. 

Inspirada na Safra 2020 e 
sempre atenta às mudanças de 
mercado, a Diretoria Executiva 
inseriu duas novidades para esta 
edição: a categoria de Vinhos 
Rosés Finos Secos, e a Categoria 
Vinhos Tintos Finos Secos que 
passa a aceitar, além de 100% va-
rietais, vinhos com corte de uvas 
tintas finas. 

Esta é a primeira vez que o 
evento acontece em novembro, 
transferido devido a pandemia.

Maria Fumaça recebe
sanitização Fip Onboard

Foto: Divulgação

Transporte Santo Antônio, sedia-
da em Bento Gonçalves, em ra-
zão de uma parceria firmada com 
a Marcopolo Next, de Caxias do 
Sul. Desde o início deste mês, a 
Santo Antônio está realizando a 
desinfecção de todos os veículos 
de sua frota (cerca de 100 carros), 
inclusive aqueles que realizam 

transporte urbano nos municípios 
de Bento Gonçalves, Garibaldi e 
Monte Belo do Sul – sem qual-
quer acréscimo de valor aplicado 
às passagens.

A Transporte Santo Antônio 
também está realizando a aplica-
ção da sanitização para quem qui-
ser contratar o serviço.


